
 Sammanträdesprotokoll 1(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Centralskolan, klockan 15.00–18.45 
 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
Rickard Gillman (S) 
Karin Hurtig (V) 
Nancy Ibarra (V) 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Nicklas Olivensjö, rektor §§ 1-5 
Jimmy Tönnert Ladman, biträdande rektor §§ 1-5 
Therese Elofsson, ekonom §§ 1-7 
Maria Hellgren, sekreterare 

  
Justerare Karin Hurtig (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Tisdag den 7 februari 2017 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-16 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Karin Hurtig  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2017-01-31 
  

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-02 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 

 



 Sammanträdesprotokoll 2(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 1 Besök på Centralskolan 3 
§ 2 Ändring i föredragningslistan 4 
§ 3 Uppföljning av internkontrollplan 2016 5 
§ 4 Information om nya verksamheter för barn- och 

utbildningsutskottet – Biblioteket, Teaterbiografen och 
 fritidsgården Unkan 6 
§ 5 Verksamhetsberättelse 2016 7 
§ 6 Äskande av investeringsbudget 8 
§ 7 Äskande av överskott 9 
§ 8 Barn- och utbildningsutskottets mål 2016-2018 10 
§ 9 Meddelanden/Muntliga rapporter 11 
§ 10 Förslag på hur Norbergs kommun kan bli en mer 
 attraktiv arbetsgivare 13 
§ 11 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska ha 
 behörighet till nationellt gymnasium 14 
§ 12 Elevkalendariet 2017/2018 – justering av slutdatum 
 i december 15 
§ 13 Samverkansformer mellan socialförvaltningen och 
 barn- och utbildningsförvaltningen, t.ex. lokalbehov 16 
§ 14 Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 17 
§ 15 Extra ärende – Enkät om barnomsorg på obekväm 
 arbetstid 18 
§ 16 Extra ärende – Protokoll från Lokal samverkan 19 
 



 Sammanträdesprotokoll 3(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 1 Besök på Centralskolan 
Sammanträdet inleddes med att rektor och biträdande rektor berättade 
om verksamheten och visade lokalerna för år 4-6 
 
 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 4(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 2 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
Punkt 4 Ekonomi flyttas och ändras till  
§ 5 Verksamhetsberättelse 2016, § 6 Äskande av investeringsbudget och 
§ 7 Äskande av överskott 
Extra ärenden 
§ 15 Enkät angående barnomsorg på obekväm tid 
§ 16 Protokoll från Lokal samverkan 
  
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 5(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 3 Uppföljning av internkontrollplan 2016 
Dnr 2016.0086.901 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av avstämning av de fyra olika internkontrollrutiner som 
berör barn- och utbildningsförvaltningens område. 

 
Bidrag till fristående verksamheter har följts upp och konstaterats 
följa reglementet. 
Kostnadsersättning för undervisning enligt kap 24 Skollagen har 
följts upp och konstaterats följa regelverket. 
Interkommunala ersättningar har följts upp och konstaterats följa 
regelverket. 
Tillsyn av fristående förskola har genomförts enligt föreskrifter i 
Skollagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner avstämningen av rutiner i 
internkontrollen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 6(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 4 Information om nya verksamheter för barn- och 
utbildningsutskottet – Biblioteket, 
Teaterbiografen och fritidsgården Unkan 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen informerade om de nya verksamheterna 
som ligger under barn- och utbildningsutskottet från 1 januari 2017. 
 
Biblioteket som fungerar både som folkbibliotek och skolbibliotek. 
 
Fritidsgården Unkan med verksamhet för högstadieungdomar. 
Skolan, polisen och Unkan har möten där även socialförvaltningen bör 
bjudas in. 
 
Teaterbiografen som förutom teater- och biograflokal används bland 
annat av fritidsgården, biblioteket, musikskolan och Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund (NVU). 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 5 Verksamhetsberättelse 2016 
Dnr NBGK 2017/0005 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott och förvaltning 
ansvarar för att bedriva förskola, fritidshem och grundskola enligt 
skollagen, grundskoleförordningen, läroplan för förskola respektive 
grundskola. Den frivilliga verksamheten Musikskolan är en verksamhet 
inom utskottets ansvarsområde. Norbergs kommun ansvarar enligt 
kapitel 24 i skollagen, för undervisningen av 6-10 elever från Davidsbo 
gård HVB-hem. 
Sedan 2015 ligger kommunens alla tillagningskök och mottagningskök 
under utskottet. 
Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
 
Barn- och utbildningschefen och ekonomen gick igenom 
verksamhetsberättelsen. Barn- och utbildningsutskottets ledamöter 
mailar synpunkter till barn- och utbildningschefen innan helgen. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsutskottets verksamhetsberättelse 2016 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet mailar synpunkter till barn- och 
utbildningschefen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 8(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 6 Äskande av investeringsbudget 
Dnr NBGK 2017/0005 

Sammanfattning av ärendet 

2016 hade barn- och utbildningsutskottet en investeringsbudget på totalt 
507 000 kr, varav 182 000 kr flyttats med från 2015. Under 2016 har 
investeringar gjorts för 346 056 kr. Det innebär att 160 945 kr återstår. 
Barn- och utbildningsutskottet önskar äska med sig överskottet till 2017. 
Planen för investeringspengarna är att köpa möbler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-31 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner äskandet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 9(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 7 Äskande av överskott 
Dnr NBGK 2017/0005 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar vid årsbokslutet ett överskott på 
2 048 500 kr. De finansiella medel som inledningsvis avsatts för 
ombyggnation av lilla gymnastiksalen beslutas under året istället kunna 
användas till personalförstärkning, förbrukning och eventuella 
flyttkostnader för 2016 har inte kunnat användas till fullo. 
Utskottet önskar därför äska med sig överkottet till 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-31 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner äskandet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 10(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 8 Barn- och utbildningsutskottets mål 2016-2018 
Dnr 2015.0059.900 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 att utskotten får i uppdrag att 
bryta ner de övergripande målen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har arbetat med 
målen och barn- och utbildningschefen går igenom 
minnesanteckningarna. 

Beslutsunderlag 

Ledningsgruppens minnesanteckningar 2017-01-13 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att göra ett förslag med förtydligande och 
prioriteringar av målen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 11(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 9 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 

 Skolverket 2016-12-06 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare 
höstterminen 2016 

 Skolverket 2016-12-07 
Statsbidrag för personalförstärkningar i skolbibliotek juli-
december 2016 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 
Beslut i mål 4249-16E 

 Skolverket 2016-12-08 
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 
2015/2016 

 Skolverket 2016-12-09 
Redovisning av statsbidrag för handledare inom Läslyftet läsåret 
2015/2016 

 Skolverket 2016-12-09 
Statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2016-07-01 – 2016-12-31 

 Central samverkan 2016-12-09 
Protokoll 2016-11-24 

 Skolverket 2016-12-16 
Statsbidrag för undervisning under skollov för sport, påsk- och 
höstlov 2016 

 Kommunfullmäktige 2016-12-16 
Protokoll 2016-12-05 
§ 160 Norberg kommuns budget 2017 med plan för 2018-2019 
§ 171 Justering av maxtaxa för förskola och fritidshem 

 Skolverket 2016-12-20 
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner 
som tillämpar maxtaxa för år 2016 

 Skolverket 2016-12-20 
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner 
som tillämpar maxtaxa för år 2016 

 SCB 2016-12-21 
Statsbidrag avseende förskola, fritishem och annan pedagogisk 
verksamhet, bidragsåret 2017, utfall. 



 Sammanträdesprotokoll 12(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 9 (forts.) 
 Kommunstyrelsen 2016-12-22 

Protokoll 2016-12-12 
§ 202 Kostnadsfördelning mellan omsorg och skola gällande 
kostorganisationen 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-12-30 
Kontroll av klagomål enligt livsmedelslagstiftningen (2015-
000454 Centralskolan) 

 Skolverket 2017-01-10 
Maxtaxa fastställda bidragsramar för 2017 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-01-23 
Livsmedelskontroll – begäran om rutiner gällande personlig 
hygien 2015-00491, Källskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-01-23 
Livsmedelskontroll – begäran om rutiner gällande personlig 
hygien 2015-000454, Centralskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-01-23 
Livsmedelskontroll – begäran om rutiner gällande personlig 
hygien 2015-000859, Förskolan Tallen 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-01-27 
Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2015-
000859, Förskolan Tallen 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-01-30 
Beslut om avgift för extra offentlig livsmedelskontroll 2015-
000859, förskolan Tallen 
 

Muntliga rapporter 
 Barn- och utbildningschefen informerar att förvaltningen söker 

kostchef och specialpedagog. Även lärartjänster inför 
höstterminen 2017 kommer att annonseras. 

 Ordförande informerar om antalet asylsökande i kommunen. 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av meddelanden och 
rapporter. 
 
 

 
 
Kopia till: 



 Sammanträdesprotokoll 13(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 10 Förslag på hur Norbergs kommun kan bli en mer 
attraktiv arbetsgivare 
Dnr 2016.0234.903 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2016-10-10 att samtliga utskott 
tar fram förslag till hur politiken kan bidra för att göra kommunen till en 
attraktivare och bättre arbetsgivare, samt att förslagen återkopplas till 
kommunstyrelsen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2016-11-22 i uppdrag av barn- 
och utbildningsutskottet, att utveckla ärendet och att tillsammans på fyra 
nivåer, politik, förvaltning, förskolechef/rektor och medarbetare, arbeta 
för att Norbergs kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
 
På lokal samverkan 2017-01-17 gicks punkterna i HR-chefens rapport 
kring attraktiv arbetsgivare igenom och de tre nivåerna som deltog 
enades om några punkter som vi på alla fyra nivåerna ska börja arbeta 
med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-30 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner de föreslagna punkterna efter 
överenskomna justeringar. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 14(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 11 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska 
ha behörighet till nationellt gymnasium 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2016-10-10 att återremittera 
Barn- och utbildningsutskottets utredning/ rapport om hur alla barn 
som lämnar grundskolan ska ha behörighet till nationellt gymnasium för 
att ta fram och redovisa förslag på vad som kan genomföras inom 
beslutad ram. 
Kommunstyrelsens utskott har i uppdrag att ta fram åtaganden samt 
upprätta handlingsplaner och med mått/indikatorer utifrån 
kommunstyrelsens strategiska utvecklingsområden. 
 
Planen för att alla barn som lämnar grundskolan ska ha behörighet till 
nationellt gymnasium samt Barn- och utbildningsutskottets åtaganden 
har många beröringspunker och det bör arbetas med bägge uppdragen 
parallellt för att det ska bli så bra resultat som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ärendet ska tas upp 
som en återkommande rapport. 

2. Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av muntlig rapport. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 15(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 12 Elevkalendariet 2017/2018 – justering av 
slutdatum i december 
Dnr NBGK 2016/0002 

Sammanfattning av ärendet 

Höstterminen 2017-08-21 – 2017-12-21 = 83 undervisningsdagar 
Undervisningen börjar måndag 17-08-21 
Lovdag tisdag 17-09-26 
Läslov v 44 månd - fred 17-10-30 – 17-11-03 
Avslutning torsdag 17-12-21 

 
Vårterminen 2018-01-10 – 2018-06-14 = 95 undervisningsdagar 
Undervisningen börjar onsdag 18-01-10 
Lovdag onsdag 18-02-14 
Sportlov v 9  månd - fred 18-02-26 – 18-03-02 
Påsklov v 14 tisd -fred 18-04-03 – 18-04-06 
Lovdag måndag 18-04-30 
Lovdag fredag 18-05-11 
Avslutning torsdag 18-06-14 

 
Totalsumman för läsåret 2017/2018 
178 undervisningsdagar 

Beslutsunderlag 

Förslag till justerat elevkalendarium för läsåret 2017/2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar ”att anta dagarna för 
höstterminens och vårterminens början och slut” enligt 
Skolförordningen 3 kap. Lärotider 3 § Läsår. 

2. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ändra Höstlov v 44 till 
Läslov v 44. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 16(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 13 Samverkansformer mellan socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen, t.ex. 
lokalbehov 
Dnr NBGK 2017/0056 

Sammanfattning av ärendet 

Från ordförande i socialutskottet har det kommit en fråga till ordförande 
i barn- och utbildningsutskottet. 
Socialförvaltningen har flera olika projekt på gång som rör unga och 
integration bland annat. Då det är lokalbrist finns behov av att hitta 
samverkansformer med t.ex. Unkan och eventuellt andra utifrån 
lokalanvändning. 
Då vi har lokalbehov olika tider på dygnet vore det ypperligt att vara 
samlokaliserade för att få bästa möjliga lokalanvändning men även 
samarbetsmöjligheter då båda utskotten arbetar med samma målgrupp 
eller målgrupper som tangerar varandra.  

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in 
socialförvaltningen och socialutskottets ordförande för samtal angående 
samverkan. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 17(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 14 Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse inför lönerevision 2017 har inkommit från Lärarnas 
Riksförbund. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 18(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 15 Extra ärende – Enkät om barnomsorg på 
obekväm arbetstid 
Dnr NBGK 2017/0057 

Sammanfattning av ärendet 

Önskemål om barnomsorg på helger har inkommit.   
Förvaltningen skickade ut en enkät om barnomsorg på morgon, kväll 
och helg/natt på hösten 2014. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att en ny enkät om barnomsorg 
på obekväm tid ska genomföras. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 19(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-01-31  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 16 Extra ärende – Protokoll från Lokal samverkan 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet önskar att ”Protokoll från Lokal 
samverkan” blir en stående punkt på kallelsen till barn- och 
utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ”Protokoll från Lokal 
samverkan” blir en stående punkt på kallelsen till barn- och 
utbildningsutskottet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
 
 
 


